
 1 

 

Z á p i s n i c a 

 

z 5.  mimoriadneho slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca, 

konaného dňa 26. apríla 2007 o 10.30 hod.  v budove MsÚ Čadca 

 

 

 

 

 Na zasadnutí MZ Čadca bolo prítomných 24 poslancov (Mgr. Martin Klimek sa 

ospravedlnil), takţe MZ Čadca bolo schopné právoplatne sa uznášať. 

 

 

 

 Ďalej boli prítomní: J.E. p. I. Gašparovič, prezident SR, Anna Belousovová, 

podpredsedníčka NR SR,  Juraj Blanár, predseda Ţilinského samosprávneho kraja, Milan  Čič, 

vedúci Kancelárie prezidenta SR, Boris Sopira, riaditeľ odboru vnútornej politiky KP SR, Marián 

Parkányi, riaditeľ sekretariátu prezidenta SR, Marián Bednár, riaditeľ odboru komunikácie KP SR, 

Pavol Valárik, prednosta Obvodného úradu Čadca, Danka Michalíková, riaditeľka Daňového 

úradu Čadca, Eleonéra Nekorancová, riaditeľka ÚPSVaR Čadca, Emil Floriš, Farský úrad Čadca, 

Miroslav Hodas, riaditeľ OR PZ Čadca, Marián Vranka, riaditeľ OÚ CDaPK Čadca, Milan Liščák, 

riaditeľ ZSŠHSaO Čadca, primátori a starostovia okolitých miest a obcí, riaditelia základných škôl, 

materských škôl, a centra voľného času, podnikatelia, občania mesta, zástupcovia médií, prednosta 

MsÚ, zástupkyňa prednostu MsÚ, hlavná kontrolórka mesta,  vedúci oddelení MsÚ Čadca, náčelník 

MP Čadca, riaditelia riadených príspevkových organizácií mesta Čadca a kronikárka mesta. 
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R o k o v a n i e 

 

z 5. mimoriadneho slávnostného zasadnutia Mestského zastupiteľstva Čadca otvoril a viedol 

Ing. Jozef Vraţel, primátor mesta Čadca.  

 

Na  slávnostnom zasadnutí MZ Čadca privítal najvzácnejšieho hosťa Jeho excelenciu Ivana 

Gašparoviča, prezidenta Slovenskej republiky. Zároveň privítal podpredsedníčku NR SR 

a poslankyňu mestského zastupiteľstva Čadca pani Annu Belousovovú, predsedu Ţilinského 

samosprávneho kraja Juraja Blanára, vedúceho Kancelárie prezidenta SR Milana Čiča, 

predstaviteľov cirkvi v našom meste, riaditeľov štátnych orgánov a inštitúcií, primátorov 

a starostov miest a obcí regiónu Kysúc, ako aj všetkých prítomných. Ďalej poţiadal pána prezidenta 

o pár úvodných slov. 

 

J.E. p. I. Gašparovič, prezident Slovenskej republiky, poznamenal, ţe je rád, ţe mohol prísť 

do nášho kraja, do nášho mesta. Na úvod poďakoval za milé privítanie, ktoré sa mu dostalo od 

obyvateľov celého mesta a moţno aj celého regiónu. Poznamenal, ţe stretnutie sa s poslancami pre 

prezidenta má vţdy veľmi veľký význam, pretoţe sa môţe zhovárať, diskutovať a počúvať, čo sa 

v regióne a meste deje. Pre prezidenta to má veľkú úlohu a veľký vplyv najmä pri rozhodovaniach 

s predstaviteľmi exekutív, ale aj pri rozhodovaniach o tom, o čom rozhodnú poslanci v NR,  

o akceptovaniach zákonov. Zákonov, ktoré sa dotýkajú nás všetkých. Slovensko je dnes v pozícií 

akceptovanej vo všetkých ohľadoch v zahraničí. Zahraničné cesty sa dostali do pozície, kedy sa 

predstavitelia zahraničných krajín pýtajú, ako je to u nás a spolu konštatujeme, ţe Slovensko je na 

ceste k budovaniu moderného štátu. V okolitých štátoch závidia, ţe sa podarilo takto rozvinúť 

ekonomiku. Tieto úspechy, ktoré sú viditeľné, sú zásluhou aj toho, ţe nás prijala Európa. Ak by sme 

neboli členmi Európskej únie, nebolo by Slovensko v takom postavení. Pre prezidenta je potešujúci 

pocit, ak pre predstaviteľov iných štátov je  Slovensko  v pozícií  nie počúvajúceho štátu, ale 

v pozícií konzultujúceho a dokonca predkladá svoje vlastné návrhy. Poznamenal, ţe moţno viacerí 

nečakali takýto úvod, ale je rád, ţe toto môţe povedať a najmä doma, pretoţe si málokedy  

dokáţeme uvedomiť, čo sa na Slovensku za posledné roky stalo a ţe je Slovensko dnes ozaj 

reprezentatívnym štátom. Máme veľké nedostatky, ktoré ešte musíme odstrániť. Sú regióny, ktoré 

majú rozdiely v otázkach ekonomického rastu, v otázkach sociálneho postavenia. Teraz máme veľkú 

šancu, pokiaľ riadne, zodpovedne a so všetkou váţnosťou vyuţijeme pomoc z Európskej únie, ktorú 

máme. Táto zodpovednosť nie je len na štáte, ale na kaţdom z nás, na regiónoch. Túto prácu beriete 

váţne a zodpovedne. Preto dodal, ţe si túto prácu váţi a váţi si ju práve preto, ţe sa nachádzame 

v situáciách, kedy sa ťaţko riešia niektoré problémy. V posledných rokoch prešli také kompetencie 

na mestá a obce, ktoré moţno aj niekedy robia veľké problémy, ale  určite ich zvládneme. Preto 

poďakoval všetkým poslanom za túto prácu. Zároveň poprial veľa, veľa úspechov pánovi 

primátorovi, aby sa mu podarilo zjednotiť predstavy, pretoţe vytváranie dobrých podmienok pre  

občanov mestom, by nemali hrať rolu politické predstavy, ale záujem občanov. Vtedy si vás všetci 

občania budú váţiť.  

   

Primátor mesta, Ing. Jozef Vaţel, poďakoval pánovi prezidentovi za milé o povzbudivé slová 

a otvoril diskusiu.  

  

Pavol Štrba, poslanec MZ 

Dotazoval sa pána prezidenta, ako vníma čoraz väčšie separatistické aktivity maďarských 

politikov, ktoré viac menej škodia Slovenskej republike a ktorí sú platení z daní z väčšinového 

obyvateľstva. Čo mieni SR v tomto urobiť. Poznamenal, ţe by malo byť prijaté memorandum, 

striktne odmietnuť to, čo oni vyvíjajú. Nechce sa doţiť toho, aby sa opakovala história, keď našich 

dedov bili učitelia, keď po maďarsky nevedeli povedať „otčenáš“. 
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J.E. p. I. Gašparovič, prezident Slovenskej republiky 

 Odpovedal, ţe názorovo môţeme byť rozdielni v tom, ţe Maďari ţijú u nás z väčšinových 

príspevkov do štátneho rozpočtu. Maďari sú takí istí občania ako my, tak isto do štátneho rozpočtu 

platia, takţe z tohto pohľadu by sme nemali takto hovoriť, ţe doplácame na Maďarov. Sú to občania 

SR. Iné je tolerancia a iné je vzťah. Vzťah k nášmu štátu a ku štátu národnému, štátu Slovákov. Mali 

by sme robiť rozdiel medzi občanmi Maďarskej národnosti a medzi politikmi. Pri návštevách po 

juţných krajinách treba jednoznačne povedať, ţe dokáţeme spolu hovoriť. Pokiaľ ide o výroky 

predstaviteľov politických strán, sú veľmi nebezpečné a tento problém na Slovensku nemôţeme 

nechať bez povšimnutia, pokiaľ by ohrozoval zvrchovanosť nášho štátu. Ďalej dodal, ţe pán Bugár 

ho napadol, ţe upozorňoval, ţe poslanci za Slovensko  v Európskom parlamente nemajú právo, aby 

sa postavili voči Slovensku s takými názormi a s takými provokačnými návrhmi, ktoré by Slovensku 

škodili. Ďalej dodal, ţe ako prezident to vyslovil a stojí si za tým.  Čiţe treba rozlišovať postavenie 

občanov maďarskej národnostnej menšiny ako lojálnych, a tých, ktorí majú iné predstavy ako 

napríklad pán Duraj. 

Mgr. Viera Strýčková, poslankyňa MZ 

 Poznamenala, ţe čo sa týka náročnosti na vykurovanie pre ľudí ţujúcich na severe sú 

rozdiely medzi regiónmi na juhu a na severe veľmi veľké. Dotazovala sa, či sa táto otázka bude 

riešiť.   

J.E. p. I. Gašparovič, prezident Slovenskej republiky 

 Odpovedal, ţe prezidenti iných krajín pri rokovaniach hovoria, ţe Slovensko je malá 

krajina, ale Slovensko je 22 najväčšia krajina v Európe. Tento problém vláda rieši a má to aj 

v programe a rieši ho aj vo vzťahu ku školám aj k regiónom. Určité stimuly, ktoré zvýhodňujú určité 

kraje pokiaľ ide o vykurovacie obdobie sú tu dané. Súhlasí v tom, ţe je potrebné, aby si to vláda 

všimla, ţe sú veľké rozdiely medzi niektorými regiónmi. Na druhej strane by sa to nemalo riešiť tak, 

ţe z regiónu, kde je dobre zoberieme a dáme tomu druhému. Ten by mal dostať pridané. Takto by 

malo prebiehať vyrovnávanie. Nie na úkor jedného vo vzťahu k druhému. 

Tomáš Urbaník, poslanec MZ 

 Poznamenal, ţe Slovensko je členom Európskej únie a má moţnosť čerpať finančné 

prostriedky, no úspešnosť čerpania však vníma ako veľmi nízku. V ČR na MsÚ pracuje profesionál, 

ktorý sa venuje týmto fondom, preto sa dotazoval, či by touto cestou nemohla ísť aj Slovenská 

republika.  

J.E. p. I. Gašparovič, prezident Slovenskej republiky 

 Odpovedal, ţe Slovenská republika ide touto cestou. Nakoniec SR má ministerstvo, ktoré je 

zodpovedné za tieto fondy aj s celou vládou. Je však pravda aj to, ţe asi nie sme dobre pripravení 

administratívno-právne. Často krát sa stáva, ţe sa ťaţko zoţenú peniaze na projekt, projekt sa podá 

a neprejde a nakoniec nie sú  ani peniaze vloţené do projektu a ani samotný projekt. To je otázka 

určitej harmonizácie a systému, ktorý treba zdokonaliť. Otázka profesionálneho pracovníka pokiaľ 

bude zaloţená na jeho predstave, ţe dostane projekt a ide hľadať, kde je zlý a potom ho vráti je 

pomýlená. Malo by to byť tak, ţe dostanem projekt, nájdem chybu, opravím a projekt uznám. To je 

teda asi najväčší problém, ktorý existuje. Otázka rozdeľovania a rýchlej akceptácie návrhov je 

skutočne na vláde. Vláda si musí uvedomiť, do akej miery zainteresuje do týchto fondov VÚC, mestá 

a obce. Sú rôzne názory vo vláde. Poznamenal, ţe by ministerstvo malo byť strešným orgánom, 

malo by mať predstavu o finančných zdrojoch, ale o konkrétnej realizácií v mestách by si malo 

rozhodnúť mesto. Najväčším nešťastím by bolo, ak by mesto nedokázalo tieto fondy vyuţiť a peniaze 

by muselo vrátiť. Vláda je schopná pripraviť podmienky a mesto uţ musí realizovať projekty. Je na 

nezaplatenie, ak si občania zvolia dobrého richtára.  

RNDr. Anna Belousovová, podpredsedníčka NR SR 

 Súhlasila, ţe je na nezaplatenie, ak si občania zvolia dobrého primátora, lebo on je tým 

manaţérom. Treba povedať, ţe v Čadci v rámci novej organizačnej štruktúry, ktorá sa schválila 

bolo vytvorené oddelenie, ktoré sa bude špecializovať práve na prípravu týchto projektov pre 

získanie fondov. Čiţe Čadca na získanie prostriedkov z predkladania kvalitných projektov bude 

mať. V Čadci sa pracuje profesionálne, a preto treba pochváliť pána primátora, ktorý s takýmto 

návrhom novej organizačnej štruktúry prišiel. 
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MUDr. Jozef Marec, poslanec MZ 

 Poznamenal, ţe prezident je najpopulárnejšou a najobľúbenejšou hlavou štátu novodobej 

histórie Slovenska a občania uţ majú za 14 rokov s čím porovnávať, preto sa dotazoval, či bude pán 

prezident opäť kandidovať na najbliţšie funkčné obdobie. Ďalej sa dotazoval, ako vidí Kysuce 

dnešných dní a hlavne, ako vníma kysucké ţeny.  

J.E. p. I. Gašparovič, prezident Slovenskej republiky 

 Odpovedal, ţe pokiaľ ide o kandidatúru, jednoznačne povedať či áno alebo nie sa nedá. 

Závisí to od viacerých skutočností, napríklad čo sa týka podpory politických strán. Ďalšia 

podmienka je zdravie. Preto ak Pán Boh dá a všetky podmienky budú pozitívne, tak bude 

kandidovať. Ďalej dodal, ţe čo sa týka druhej časti otázky, je chránená osoba, a nielen tak, ţe ho 

ochraňujú pred zlým, ale aj tak, aby nešiel aj do dobrých pozícií, takţe z tohto pohľadu môţe 

hodnotiť uţ iba vizuálne, ţe kysucké dievčatá sú pekné. Kysuce majú veľkú perspektívu, najmä 

pokiaľ ide o moţnosti vzdelávania. Poznamenal, ţe dostal informáciu, z akých dôvodov a za akých 

podmienok bola jedna škola zrušená. Otázka, ktorá bude Slovensko trápiť je otázka odborného 

vzdelania. Dnes sú na Slovensku profesie, ktoré nenájdu odborne vzdelaného pracovníka. Čiţe je tu 

perspektíva otvárania nových odborných škôl na úrovni bývalých učňovských škôl s maturitou 

a Kysuce tu budú mať veľký priestor. Je presvedčený, ţe tu príde investor aj z pohľadu turistiky, 

dobudovania infraštruktúry je tu veľká perspektíva. Moţno budú k nám chodiť noví zamestnanci 

z členských krajín, ale netreba sa tomu brániť. Musí dôjsť k situácii, aby sa nedala zneuţívať 

zahraničná pracovná sila. V Írsku pracuje 33 tisíc Slovákov s tým, ţe mzda je taká istá ako majú Íri. 

Írsko nemalo pracovníkov a Slováci zabezpečujú spolu s Poliakmi dynamiku rastu ako aj na Cypre. 

Preto aj mi by sme mali zabezpečiť podobné podmienky a neznevýhodniť tých druhých. 

Oľga Kostková, poslankyňa MZ 

 Poznamenala, ţe sme potešení, ţe pán prezident navštívil náš kraj. Ďalej poznamenala, ţe 

vţdy naše zdravotníctvo bolo na konci ako aj písmeno „Z“. Dodala, ţe sa idú zvyšovať platy 

fakultným nemocniciam o 20 % a periférnym nemocniciam o 5 % aţ 10 %, ak budú mať na to 

peniaze. Preto sa dotazovala, či to pán prezident povaţujete za spravodlivé.  

J.E. p. I. Gašparovič, prezident Slovenskej republiky 

 Odpovedal, ţe pri kaţdom stretnutí počúva takéto otázky. Tu môţeme len skonštatovať, ţe 

zdravotníctvo je podcenené, poddimenzované. Otázka je, ale čo ďalej. Vieme, ţe sa začala pred 

piatimi rokmi reforma, ktorá bola reformou len z pohľadu privatizácie. Neboli vôbec vypracované 

dopady tejto privatizácie. Oddĺţili sa nemocnice a hneď na druhý deň sa opäť začali zadlţovať. 

Čiţe je to uzavretý kruh. Rozdiely by sa nemali robiť, pretoţe za rovnakú prácu by mal dostať kaţdý 

rovnako zaplatené. Ale recept, ako to treba urobiť by si netrúfol povedať. Vláda má zdroje, ktoré 

získava a akou formou ich chce transplantovať do zdravotníctva.  

 

Primátor Ing. Jozef Vraţel poďakoval všetkým za príspevky a poďakoval pánovi 

prezidentovi Slovenskej republiky I. Gašparovičovi za odpovede a plodnú diskusiu, ktorú prítomným 

venoval a ukončil rokovanie MZ. Predtým ešte poprosil pána prezidenta o zápis do pamätnej knihy 

mesta. 

 

 
 

 

 

 

 

Ing. Ján   H u s á r             Ing. Jozef    V r a ţ e l 

 prednosta MsÚ            primátor mesta Čadca 

 

 

Zapísala: Gabriela Podmanická               

 

   


